
CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DE NEGÓCIOS DA NUVASIVE

O 

código



INTEGRIDADE: ser digno de confiança e agir eticamente

LIDERANÇA: liderar dando o exemplo e com respeito

RESPONSABILIDADE: ter a coragem de assumir responsabilidades

CLAREZA: ser aberto, honesto e construtivo

PRINCÍPIOS DO CÓDIGO



Nosso objetivo
Transformar a cirurgia da coluna e além. 
Transformar vidas diariamente.



Uma mensagem de nosso 
presidente e diretor executivo
Prezados acionistas,

Nós da NuVasive estamos comprometidos a ser os melhores e os pioneiros 
em tudo o que fazemos. Nosso compromisso, paixão e propósito nos une no 
fornecimento de inovações na indústria e nas soluções processuais e serviços 
clínicos de excelência mundial. Tão importante para o sucesso do nosso negócio 
é o nosso compromisso inabalável de conduzir todas as nossas atividades 
comerciais em conformidade com os padrões mais elevados de ética, integridade  
e responsabilidade. Todos os dias, temos de seguir o espírito e a letra das leis, 
regras e regulamentos que norteiam nossa empresa e indústria. 

A NuVasive fundamenta o seu sucesso comercial na ética e na conformidade. 
Em 2004, a empresa adotou seu primeiro código de conduta, apoiado por um 
programa de conformidade abrangente que estabeleceu os principais valores da 
empresa de gerir seus negócios com ética e conformidade. Ao longo dos anos, 
nosso Código tem continuado a evoluir, mas, no entanto, uma coisa permaneceu 
constante — nosso compromisso em preservar os padrões mais elevados de 
conduta empresarial e sempre "fazer o que é correto". É por isso que peço a 
cada um de vocês para dedicar um tempo para ler o código e reiterar o seu 
compromisso com os princípios de integridade, liderança, responsabilidade e 
clareza. O código transmite expectativas claras de como devemos agir todos os 
dias e em todos os aspectos do nosso trabalho. Ao seguir o código e os princípios 
contidos nele, podemos alcançar nossos objetivos comerciais e manter a nossa 
reputação mundial de empresa ética.

Temos uma grande oportunidade de mudar a cirurgia da coluna e a sala de 
operação do hospital. Mas para realmente alcançar o sucesso, a NuVasive deve 
ser conhecida não só por ser uma grande empresa, mas também por ser uma boa 
empresa — onde somos conhecidos mundialmente como responsáveis e éticos. 
Ao ler o código, reconheça a nossa grande oportunidade de causar um forte 
impacto e mudar as vidas de milhões de pacientes que sofrem de problemas de 
coluna, pescoço e dores nas pernas. Nosso sucesso depende de um compromisso 
contínuo com nossos valores; devemos continuar sendo administradores 
responsáveis, com consciência de que a nossa reputação nos precede em  
tudo o que fazemos e nossas interações devem sempre dar o exemplo para  
outros seguirem.

Obrigado por seu profissionalismo contínuo que faz da NuVasive a grande  
empresa que é hoje, enquanto nos esforçamos para criar um futuro melhor  
para nossos pacientes ao redor do mundo. 

Atenciosamente,

GREGORY T. LUCIER 
Presidente do conselho e diretor executivo

“Para realmente alcançar o 
sucesso, a NuVasive deve 
ser conhecida não só por 
ser uma grande empresa, 
mas também por ser uma 
boa empresa—onde somos 
conhecidos mundialmente 
como responsáveis e éticos".
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A IMPORTÂNCIA DO CÓDIGO
Nosso código estabelece os princípios que norteiam a conduta de todos os funcionários 
acionistas, executivos e diretores em todo o mundo (coletivamente, "acionistas"), 
e serve como base para todas as nossas políticas corporativas e procedimentos. 
Nosso compromisso com o código ajuda a garantir que todos os aspectos dos nossos 
negócios, em todo o mundo, sejam compatíveis com as normas financeiras, legais e 
éticas de nossa indústria. É importante que todos os acionistas leiam, entendam  
e sigam o nosso código. 

Todos somos responsáveis por agir de uma maneira consistente em relação ao nosso 
código, assim como em relação às leis e aos regulamentos dos países onde fazemos 
negócios. Nós esperamos que nossos distribuidores, agentes de vendas e outros 
representantes de terceiros (“terceiros") sigam o nosso código e mantenham os mais 
altos padrões éticos e legais. 

NOSSOS PRINCÍPIOS ORIENTADORES
Nosso compromisso com o comportamento ético e legal é a essência do nosso 
código. No entanto, é importante destacar que o nosso código vai além do nosso 
compromisso em agir eticamente e legalmente. Ele também rege o modo como 
interagimos uns com os outros, com nossos clientes e com o público. Os seguintes 
princípios devem guiar nosso comportamento:

• INTEGRIDADE:  ser digno de confiança e agir eticamente

• LIDERANÇA:  liderar dando o exemplo e com respeito

• RESPONSABILIDADE:  ter a coragem de assumir responsabilidades

• CLAREZA:  ser aberto, honesto e construtivo

Em caso de dúvidas, todos nós devemos ter bom senso para decidir como devemos 
nos conduzir, já que o nosso código não pode abranger todas as circunstâncias. 
Devemos procurar orientação, fazer perguntas e levantar preocupações se não 
tivermos certeza de como agir ou responder a uma determinada situação.  

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO CONFORMIDADE
Somos obrigados a estar cientes e a realizar todas as nossas atividades comerciais  
de acordo com o nosso código, bem como de acordo com todas as políticas corporativas  
aplicáveis, as leis e regulamentos dos países onde trabalhamos ou fazemos negócios.  
Sendo assim, a violação do nosso código é levada a sério e será investigada. Violações 
podem resultar em medidas disciplinares que podem incluir aconselhamento informal, 
retreinamento, rescisão e relatórios de atividade criminal, quando aplicável.

COMUNICAÇÃO DE PROBLEMAS E BUSCA DE ORIENTAÇÃO
Temos uma responsabilidade compartilhada de manter um ambiente de responsabilidade 
e clareza e é imperativo que mantenhamos linhas abertas de comunicação. Todos os  
acionistas são encorajados a levantar suas preocupações aos seus gerentes. Se a  
pessoa não se sentir confortável levantando uma questão à administração, ela também  
pode levar suas preocupações ao departamento de recursos humanos, a qualquer 
advogado do nosso departamento jurídico, ao departamento de integridade e risco 
global ou por meio da linha direta sobre integridade. Independentemente da sua 
preferência de comunicação, qualquer comportamento ilegal ou antiético, bem  
como qualquer violação do nosso código ou políticas devem ser relatados. 

A NuVasive proíbe a retaliação contra qualquer pessoa que levante uma questão ou 
preocupação de boa-fé. Na verdade, a retaliação contra um indivíduo que faz uma 
denúncia de boa-fé representa uma violação do nosso código.

Dúvidas, preocupações e denúncias 
podem ser feitas entrando em 
contato com:

 > Nosso responsável pela 
conformidade em  
ComplianceOfficer@nuvasive.com 
ou diretamente pelo telefone 858-
320-4554

 > Um membro do nosso departamento 
de integridade e risco global

 > Um membro de nosso departamento 
de recursos humanos

 > Qualquer advogado em nosso 
departamento jurídico

 > Ligando para a linha direta de 
integridade (24 horas, 7 dias  
por semana):

 » Estados Unidos: 1-866-907-7409

 » Austrália: 1-800-037-469 

 » Porto Rico: 1-866-907-7409

 » Alemanha: 0800-236-6687 

 » Cingapura: 800-130-1925

 » Japão: 0120-974-965 

 » Reino Unido: 0808-189-0507

 » Brasil: 0-800-591-9068

As denúncias podem ser feitas 
anonimamente, sempre que 
permitidas pela legislação local. 
No entanto, ao revelar a sua 
identidade, você permitirá que 
a nossa empresa conduza uma 
investigação mais rápida  
e minuciosa.

5



TRATAMENTO JUSTO NO LOCAL DE TRABALHO
Nós abraçamos a diversidade entre nós e com todas as outras pessoas que 
interagimos. Discriminação ou assédio de qualquer tipo não será tolerado. As decisões 
de emprego devem basear-se apenas na qualificação e no mérito, e não na idade, 
raça, cor, religião, sexo (incluindo gravidez, parto ou condições médicas relacionadas 
ao parto), orientação sexual, identidade de gênero, deficiência física ou mental, 
ascendência, origem ou qualquer outra característica protegida por lei. É importante 
que cumpramos com as diversas leis em relação a salários e horas de trabalho nos 
países onde trabalhamos e fazemos negócios, e que mantenhamos a NuVasive como 
um ótimo lugar para trabalhar.

SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO
Estamos empenhados em manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. 
Apoiamos um ambiente de trabalho livre de drogas - durante a jornada de trabalho, 
depois do expediente e durante os negócios da empresa. Cada um de nós deve se 
apresentar no trabalho em condições de exercer sua função sem a influência de 
drogas ou álcool. 

A NuVasive não tolera atos ou ameaças de violência. Para manter o nosso local de 
trabalho seguro, não é permitido o porte de armas dentro da empresa e é importante 
que sigamos todas as leis estatais e federais de segurança e saúde, assim como as 
políticas e os procedimentos nos países onde trabalhamos.

DADOS PESSOAIS
A NuVasive tem o compromisso de respeitar e proteger a confidencialidade e a 
privacidade de nossos acionistas, parceiros de negócios, clientes e pacientes. 
Devemos saber e entender as regras e normas relacionadas à coleta, ao uso e 
à manutenção de dados pessoais, incluindo informações de saúde do paciente. 
Devemos acessar, usar ou divulgar informações de saúde do paciente somente se 
for necessário para tratá-lo, para obter o pagamento de serviços (ou para o papel 
da NuVasive em operações de saúde) e/ou se permitido por lei. Em alguns casos, 
devemos obter o consentimento do paciente antes de coletar, usar ou reter seus  
dados pessoais. 

Da mesma forma, devemos tomar todas as medidas necessárias para proteger os 
dados pessoais através de sistemas eficazes e para que esses dados possam ser 
destruídos quando não for mais uma necessidade de negócio.

A NuVasive está 
empenhada em 
promover e manter 
um ambiente de 
trabalho seguro, 
saudável e produtivo, 
onde a diversidade  
é apreciada e  
a excelência  
é recompensada.

Local de trabalho seguro e produtivo
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Devemos lidar 
com todos os 
ativos da empresa 
(independentemente 
do tipo) de forma 
responsável e ética  
e usá-los para o  
fim comercial 
pretendido deles.

ATIVOS DA EMPRESA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Temos a obrigação de proteger toda a propriedade, bens e informações confidenciais 
ou proprietárias ("ativos de empresa") da empresa contra roubos, perdas, uso indevido 
e desperdício. Os ativos podem ser itens tangíveis, como equipamentos de escritório, 
instalações e fundos da empresa, bem como itens intangíveis, como informações 
exclusivas ou dados da empresa. 

Informações confidenciais incluem todas as informações não públicas, tal como 
informação intelectual confidencial que, caso reveladas, podem ser usadas por 
concorrentes ou podem ser prejudiciais à empresa, aos seus parceiros comerciais e 
clientes. Informações proprietárias devem ser acessadas e usados apenas para fins 
autorizados e não devem ser compartilhadas com ninguém que não tenha a devida 
autorização e um propósito comercial. 

Devemos manter os sistemas técnicos e tomar medidas administrativas e de segurança 
física para proteger nossos sistemas de informação contra o uso não autorizado, 
avarias ou desvios. Isso significa proteger nossos computadores, dispositivos móveis 
e sistemas de informação contra ataques cibernéticos através do cumprimento das 
políticas de segurança e privacidade, utilizando software de criptografia (se necessário) 
e notificando o nosso departamento de tecnologia da informação se suspeitarmos que 
nossos sistemas foram comprometidos.

EXPECTATIVAS DE TERCEIROS
Nosso compromisso com a conduta ética e com as práticas empresariais responsáveis se  
estende a todos os terceiros (incluindo aos fornecedores) que atuam em nosso nome 
ou para o nosso benefício – independentemente do país onde eles estão. É importante 
que sejam conduzidas diligências periódicas para assegurar que terceiros adiram aos 
padrões do nosso código e das diversas leis, regras e regulamentos dos países onde  
fazemos negócios. 

É importante que apoiemos e respeitemos a proteção dos direitos humanos em todas as  
nossas operações. Terceiros não devem participar em qualquer forma de trabalho forçado,  
escravo ou infantil, e nem devem tratar os empregados desumanamente ou de forma  
cruel. Estamos empenhados em prevenir esse tipo de prática em nossas operações e  
cadeia de suprimentos. Da mesma forma, seguimos práticas aplicáveis e leis sobre  
divulgação de minerais de conflitos. 

DISPENSA SOB CIRCUNSTÂNCIAS APROPRIADAS
Certas disposições deste código podem ser dispensadas sob circunstâncias adequadas  
pelo nosso responsável pela conformidade. Dispensas envolvendo um diretor executivo,  
um diretor ou funcionários da área de contabilidade só poderão ser concedidas pelo 
conselho de diretores da NuVasive e serão reveladas conforme exigido por lei. 

A NuVasive reserva o direito de revisar periodicamente o código para determinar se 
as revisões são apropriadas e, em seguida, fazer todas as revisões necessárias. 
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VENDAS, MARKETING E PUBLICIDADE
É imperativo que nós representemos com precisão e sinceridade nossos produtos e 
serviços em todos os momentos, e que não nos envolvamos em práticas de marketing 
ou vendas injustas, enganosas ou falsas. As vendas, marketing e publicidade neste 
contexto são áreas muito amplas, que incluem qualquer informação, formação, 
programas ou materiais concebidos para informar nossos clientes atuais/potenciais, 
pacientes, investidores e mídia sobre nossos produtos e serviços ("materiais de 
marketing"). Todos os materiais de marketing devem ser equilibrados, justos, 
objetivos, claros e consistentes com o rótulo do produto. Além disso, os materiais de 
marketing devem ser aprovados por meio de revisões apropriadas e de procedimentos 
de aprovação consistentes com nossas políticas e com as leis dos países onde 
fazemos negócios. Significativamente, devemos apenas promover nossos produtos 
para seus usos aprovados (conforme determinado por agências governamentais  
e órgãos reguladores aplicáveis). 

Comentários e comparações com os produtos dos nossos concorrentes devem 
ser feitos de maneira justa, fundamentada e em conformidade com todas as leis e 
regulamentos. Não devemos desmerecer os produtos, serviços e funcionários dos 
nossos concorrentes. 

PRODUTOS E SERVIÇOS SEGUROS E DE QUALIDADE ELEVADA
A NuVasive está empenhada em desenvolver e fornecer produtos e serviços seguros, 
confiáveis e de alta qualidade, e todos os acionistas, distribuidores, agentes de 
vendas e outros representantes de terceiros devem respeitar os processos aplicáveis, 
procedimentos e políticas destinadas a garantir a qualidade dos nossos produtos. 
Todos temos a obrigação de levantar prontamente quaisquer preocupações sobre a 
qualidade dos nossos produtos ou serviços, ou quaisquer preocupações éticas sobre 
tratamento clínico. Reclamações ou possíveis eventos adversos são levados a sério 
pela NuVasive, que se comunica rapidamente e investiga as queixas com consistência 
de acordo com as leis e regulamentos dos países onde fazemos negócios. 

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Estamos comprometidos com pesquisas, desenvolvimento e coleta de dados da mais 
alta qualidade e devemos tomar as medidas necessárias para garantir a segurança  
dos pacientes que poderão participar em estudos clínicos, assim como a segurança  
e a privacidade das informações fornecidas à empresa. Todas as pesquisas e  
coletas de dados devem ser registradas, mantidas e protegidas cuidadosamente  
de uma forma que esteja de acordo com as leis de proteção de dados e que  
permita relatórios, interpretações e verificações precisas.

Quando falamos sobre 
nossos produtos 
e técnicas aos 
profissionais de saúde, 
devemos discutir 
apenas tratamentos 
que são aprovados 
pela FDA ou por 
agências regulatórias 
equivalentes. Nunca 
devemos promover um 
produto para um uso 
não aprovado, ou  
off-label (fora do rótulo). 

Conduta superior no mercado de trabalho
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INTERAÇÕES COM PRESTADORES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Estamos empenhados na interação ética e transparente com os prestadores de 
assistência médica (Healthcare Providers, HCPs) com quem trabalhamos, quer 
seja para apoiar a utilização eficaz dos nossos produtos e serviços e melhorar o 
atendimento ao paciente, para desenvolver produtos médicos inovadores ou para 
apoiar o ensino e pesquisa médica. Entre as interações com os HCPs podem estar, por 
exemplo, qualquer reunião, palestras, simpósios, promoção de produtos, pesquisas, 
eventos educativos ou acordos de consultoria. Em todas essas interações, temos de 
estar cientes e cumprir todas as leis aplicáveis e regulamentos que regem as relações 
com HCPs nos países onde fazemos negócios. 

Não devemos entrar em acordos de negócios, oferecer ou fornecer qualquer incentivo 
impróprio a um HCP para estimular ou recompensar a recomendação ou a utilização 
de nossos produtos ou serviços. Ao engajar os HCPs na prestação de serviços para a 
empresa, devemos nos certificar de que temos um contrato em vigor e devemos ser 
cuidadosos para não oferecer qualquer pagamento ou qualquer outra coisa de valor  
aos HCPs, já que isso poderia ser considerado como remuneração inadequada ou suborno.

PREVENÇÃO DE SUBORNO E CORRUPÇÃO 
Estamos comprometidos em cumprir todas as leis de anticorrupção e antissuborno 
aplicáveis em nossas relações de negócios e temos uma política de tolerância zero 
para atos de corrupção ou suborno. Sendo assim, não devemos dar, oferecer, solicitar 
ou receber qualquer pagamento, serviços, entretenimento ou favores para obter uma 
vantagem indevida de negócios. As leis anticorrupção estão em contínua evolução 
nos países onde fazemos negócios e devemos ser cuidadosos para cumprir as leis e 
regulamentos locais, bem como o espírito e a intenção do nosso código ao interagir 
com HCPs. Devemos prestar bastante atenção e conduzir diligências periódicas e 
razoáveis para assegurar que terceiros adiram aos padrões do nosso código e das 
diversas leis, regras e regulamentos anticorrupção e antissuborno nos países onde 
fazemos negócios. Qualquer atividade suspeita a este respeito deve ser levada ao 
nosso responsável pela conformidade.

PRESENTES E ENTRETENIMENTO 
Embora possa ser comum a troca de presentes e atividades de entretenimento 
em muitas situações de negócio, deve-se ter cautela para que os presentes dados 
ou recebidos não criem um conflito de interesses ou viole a lei, nossas políticas 
ou o espirito e a intenção do nosso código. Como empresa, não tentamos criar 
oportunidades de negócios oferecendo cortesias empresariais como um incentivo 
impróprio. Qualquer presente ou entretenimento que oferecemos ou recebemos, 
não deve ser solicitado e deve ser de valor modesto, apropriado ("de bom gosto"), 
infrequente, habitual para o ambiente de negócios e, caso contrário, deve ser 
permitido pelas políticas da NuVasive. 

Além disso, leis rigorosas e complicadas limitam e/ou proíbem presentes e 
entretenimento a HCPs e a funcionários do governo nos vários países onde fazemos 
negócios, e devemos evitar presentes ou atividades de entretenimento para tais 
indivíduos, a menos que esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos  
em nossas políticas.

A NuVasive  
está empenhada 
em promover 
relacionamentos éticos 
com profissionais de 
saúde que promovem 
a ciência médica, 
melhoram o cuidado 
aos pacientes, 
ajudam a desenvolver 
produtos médicos 
inovadores e apoiam  
a pesquisa e a 
educação médica.
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ATIVIDADES POLÍTICAS E BENEFICENTES 
A NuVasive está empenhada em "dar retorno" à comunidade e incentiva os acionistas 
a participar e apoiar instituições de caridade, educacionais e filantrópicas. Qualquer 
atividade de caridade em que estivermos evolvidos como empresa, deverá estar de 
acordo com a nossa visão e missão empresarial. 

É importante ressaltar que o nosso apoio a organizações e causas de caridade, 
educacionais ou filantrópicas nunca deve ser contingente em relação a 
recomendações, uso e compra dos produtos e serviços da empresa. Todas as doações 
de caridade para um HCP ou a pedido de um HCP devem seguir nossa política de 
subsídios, e deve-se obter a aprovação prévia do nosso Comitê de Subsídios antes 
de contribuir com os fundos, tempo ou outros bens da empresa pra instituições de 
caridade ou filantrópicas.

Qualquer política pública ou atividades políticas conduzidas em nome da NuVasive 
(por exemplo, uso de fundos, tempo ou bens da empresa) devem estar de acordo com 
a lei e com nosso código, e devem ser pré-aprovadas pelo nosso advogado geral. Se 
nos engajarmos em atividades políticas ou civis a nível individual, devemos deixar 
claro que nossas visões e ações são posições pessoais, e não da NuVasive.

INTERAÇÕES COM ENTIDADES OU OFICIAIS DO GOVERNO
Devemos seguir os mesmos padrões de ética para lidar com entidades 
governamentais que seguimos para todos os nossos clientes. Funcionários do 
governo podem incluir funcionários de agências federais, estaduais e locais; 
candidatos políticos; e funcionários de hospitais nacionais e estatais. É importante 
entender e seguir cuidadosamente todas as leis, regulamentações e regras a respeito 
de dar ou oferecer presentes ou entretenimento a funcionários do governo.

É política da NuVasive a total cooperação com todas as investigações e inspeções do 
governo. No caso de um acionista receber uma solicitação de inspeção, intimação ou 
aviso de investigação, nosso advogado geral ou nosso responsável pela conformidade 
deve ser notificado para que nós possamos responder oportunamente. De qualquer 
modo, não devemos deturpar, descaracterizar ou omitir qualquer informação 
material ao se comunicar com o governo, e temos de garantir que todos os registros 
fornecidos para entidades governamentais são precisos, completos e oportunos. 

TREINAMENTO E EDUCAÇÃO
Acreditamos que a educação contínua e os treinamentos contribuem para o nosso 
sucesso e nos ajuda a cumprir com a complexa série de leis, normas, regulamentos 
e diretrizes que regem o nosso negócio. Assim, todos os acionistas, distribuidores, 
agentes de vendas e outros representantes de terceiros devem completar o 
treinamento em curso para, entre outras coisas, assegurar o cumprimento do nosso 
código, de nossas políticas e requisitos legais aplicáveis nos países onde fazemos 
negócios. A não certificação e/ou conclusão de treinamentos obrigatórios em tempo 
hábil pode resultar em ação disciplinar.

Como uma empresa 
e como indivíduos, 
temos orgulho 
de doar nossas 
habilidades, tempo 
e dinheiro para 
organizações que 
beneficiam outras 
pessoas.
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Uma maneira pela 
qual demonstramos 
nossa integridade 
para nossos 
investidores é através 
da manutenção de 
registros honestos, 
precisos, objetivos  
e completos.

CONFLITOS DE INTERESSES
Todos nós devemos estar cientes de qualquer possível influência que possa afetar 
nossa lealdade à NuVasive e também devemos evitar situações em que interesses 
pessoais entram (ou parecem entrar) em conflito com os interesses da empresa. 
Por exemplo, devemos evitar investimentos pessoais significativos em um cliente, 
fornecedor ou concorrente, assim como devemos evitar trabalhar para estes, ou 
ter outro emprego que afete ou pareça afetar os interesses da empresa. Da mesma 
forma, não devemos ter qualquer influência direta na avaliação do trabalho, na 
remuneração e nos benefícios de qualquer membro da família ou pessoa com 
quem temos um relacionamento próximo. Também devemos evitar negociar ou 
supervisionar transações de negócios da NuVasive com essas pessoas. 

INSIDER TRADING
Enquanto trabalhamos na empresa, podemos obter "informações privilegiadas" 
sobre a empresa, suas filiais ou outras empresas. Informações privilegiadas são 
informações sobre a empresa não reveladas ao público, que um investidor razoável 
consideraria importante pra decidir comprar ou vender os títulos da empresa. Não 
devemos comprar ou vender nossas próprias ações (ou outros títulos negociados 
publicamente), ou as ações ou títulos de qualquer outra empresa quando tivermos 
materiais de informação privilegiada. Além disso, não devemos divulgar tais 
informações a ninguém (incluindo a familiares e amigos), a fim de permitir a troca 
de informação. Em tais situações "críticas", tanto a pessoa que fornece a informação 
quanto a pessoa que age sobre ela são consideradas como violadores da lei. 

MANUTENÇÃO PRECISA DE REGISTROS
Registros precisos são cruciais para que a empresa possa cumprir com a lei e para que 
possamos refletir, verdadeiramente, sobre a saúde financeira, tanto interna quanto 
externa da NuVasive. Registros são documentos físicos ou eletrônicos que criamos 
como parte de nosso trabalho na NuVasive. Temos de garantir que todos os nossos 
registros contenham informações precisas e honestas que reflitam a verdade das 
operações subjacentes ou dos acontecimentos. Ninguém deve assinar, aprovar ou 
transmitir um registro, ou permitir que outros assinem, aprovem ou transmitam um 
registro em nome da empresa, caso ele ou ela saiba ou tenha razões para acreditar 
que o registro é falso.

Integridade absoluta em todos os nossos negócios
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A NuVasive acredita 
na concorrência 
justa através de 
desempenho superior, 
velocidade de 
chegada ao mercado 
e inovação contínua. 

CUMPRIMENTO DAS LEIS DE CONCORRÊNCIA 
Não devemos entrar em acordos ou negócios que são anticoncorrenciais ou que 
restrinjam o comércio injustamente. Qualquer acordo que restrinja o comércio pode 
ser considerado como uma violação das leis anticoncorrenciais nos países onde 
fazemos negócios, independentemente de quem se trata. Por essas razões, devemos 
evitar discutir tópicos de caráter sensível e potencialmente anticoncorrenciais com 
terceiros, incluindo: preços ou tarifação, capacidade produtiva, vendas, licitações, 
lucros ou lucros e margens, custos ou métodos de distribuição. Também devemos 
evitar obter qualquer informação sobre concorrentes através de meios impróprios ou 
antiéticos. Da mesma forma, não devemos aceitar, divulgar ou utilizar informações 
sobre a concorrência, se houver razões para crer que nos foram divulgadas 
informações vindas de uma violação de confidencialidade (por exemplo, por um 
proprietário que anteriormente trabalhou para uma empresa concorrente). 

LEIS INTERNACIONAIS
Somos uma empresa internacional e devemos cumprir com as leis, regulamentos, 
requisitos de licenciamento, boicotes, embargos e outras restrições que governam  
a exportação e importação de nossos produtos, serviços e tecnologia nos países onde  
fazemos negócios. Temos de fornecer informações precisas e verdadeiras sobre nossos  
produtos e outros itens a funcionários aduaneiros e outras autoridades relevantes,  
e não participar de trocas comerciais com países sancionados. Adotamos e implementamos  
programas de conformidade aplicáveis nos países onde fazemos negócios (p.ex.,  
Itália, decreto legislativo n º 231/2001).

FATURAMENTO E REEMBOLSO
Estamos empenhados em entender e seguir todas as leis, regulamentos e diretrizes 
que regem o faturamento, a coleta e o reembolso dos nossos produtos e serviços, e 
podemos apenas cobrar por produtos e serviços que acreditamos ser medicamente 
necessários. Do mesmo modo, devemos manter registros completos e precisos e/
ou utilizar faturamentos e códigos de reembolso corretos. É importante corrigir e 
informar sobre qualquer erro substancial o mais breve possível, e levantar qualquer 
questão sobre faturamentos confusos ao gerente ou funcionário relevante pra garantir 
que nossas atividades de faturamento estejam de acordo com a lei aplicável.

FALANDO SOBRE A EMPRESA
A NuVasive está empenhada em fornecer informações precisas e consistentes ao  
público. Para alcançar esse objectivo, apenas pessoas autorizadas podem falar em  
nome da empresa. Consultas externas sobre a empresa devem ser dirigidas aos  
funcionários apropriados da administração. Da mesma forma, devemos utilizar as  
redes sociais de maneira responsável e adequada. Se usarmos uma rede social  
durante o trabalho ou em um computador do trabalho, sua utilização deve ser  
limitada, não deve violar qualquer política ou lei e não deve prejudicar as nossas  
responsabilidades de trabalho.
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